
Vennskap Tromsø – Gaza
Referat fra styremøte 9. september 2008.
Tilstede: Inger Hilde Trandem, Christiane Kolberg, Knut Borud (referent).

1. Økonomisk oversikt. 
Inger Hilde presenterte en økonomisk oversikt.
Vi har fått 15000 kroner i informasjonsstøtte og 100000 kroner i kulturstøtte fra VNS.
Vi har disponert 10000 kroner i informasjonsstøtte: 5000 til bildeutstillingen, 5000 til 
brosjyren til Tromsøaksjonen for Gaza
Vi har disponert 60000 kroner i kulturstøtte: 10000 til bildeutstilling, 40000 til NUFF, 
20000 til Gaza-film.
Vi har brukt 15000 på bildeutstilling (10000 + 5000), 5000 på brosjyre og 1178 på 
annonser.
Siden det ikke kom noen fra Gaza til NUFF, og vi ikke får ferdig film fra Gaza i tide til 
utbetaling i år (se sak 3), har vi mye penger å omdisponere.
Inger Hilde diskuterer muligheter for omdisponering med VNS, på bakgrunn av 
denne oversikten, og resten av sakene i styremøtet.

2. Søknad om støtte til Nehal Afanas film
Nehal Afana har sendt søknad om støtte til sin film «The Freedom». Styret 
gjennomgikk søknaden.
Vedtak: Vennskap Tromsø – Gaza støtter filmprosjektet med 35000 kroner, under 
forutsetning av at vi får tillatelse fra Vennskap Nord - Sør til å omdisponere 
kulturstøtte til dette.
Knut skriver til Nehal om vedtaket. Inger Hilde følger opp med samtale med Nehal 
om de restriksjonene som støtten fra Vennskap Nord – Sør innebærer.

3. Foreløpig avslutning av filmprosjekt.
Filmprosjektet vårt, der Ashraf Mashharawi er spurt om å ta opp film i Gaza, har 
dessverre stoppet opp, og vi rekker ikke å få ferdig noen opptak i tide til å kunne 
støtte dette økonomisk i 2008. Vi tar sikte på å søke om å få midler til å gjennomføre 
prosjektet i 2009.
Vedtak: Knut kontakter Ashraf om styrets beslutning.

4. Videre styrearbeid.
Styret samtalte om situasjonen i Gaza, og hvilke muligheter det er for aktiviteter 
framover.

5. Neste styremøte.
Neste møte blir onsdag 8. oktober kl. 20:00 hos Inger Hilde Trandem.


